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Nieuws van de commissie 
werving en opleiding 
 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. 
 
 

 

Nieuws van de commissie werving en opleiding 
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. 
 
Samenstelling commissie Werving en Opleiding 
Helaas heeft Petra Senten zich afgemeld als lid van de 
commissie Werving en Opleiding. Vanaf deze plaats willen we 
haar van harte bedanken voor haar inzet voor de commissie 
en de jeugd. 
Enkele maanden geleden zijn Nicole van Dongen en Manon 
Lenaerts lid geworden van deze commissie en onlangs is ook 
Maartje Brouwers lid geworden. De commissie Werving en 
Opleiding bestaat nu uit de volgende leden: Nicole, Manon, 
Maartje, Jan en Petra.  
 
Plus Blouw 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de instroom in het 
harmonieorkest voor de leerlingen soms wat lastig is. Dit komt 
omdat de afstand (niveau) tussen Joonk Blouw en het 
harmonieorkest erg groot is. 
Om leerlingen in de toekomst meer te laten groeien in niveau 
en ze beter voor te bereiden op de deelname in het 
harmonieorkest is besloten om een extra orkest op te richten 
tussen Joonk Blouw en harmonieorkest in: Plus Blouw. 
 
 



Beide orkesten staan onder leiding van Julio Domingo en 
repeteren wekelijks. 
Joonk Blouw repeteert elke week op vrijdag van 17.30 tot 
18.15 uur. 
Plus Blouw repeteert elke week op vrijdag van 18.30 tot 19.30 
uur. 
 
Kom gerust eens luisteren tijdens een repetitie. 
 
Muziek ABC 
In september is Iris Bannier weer gestart met de cursus 
Muziek ABC. Er doen op dit moment 3 leerlingen mee en zij 
kunnen al bijna het eerste liedje op de blokfluit spelen. 
 
Afmeldingen 
Jammer genoeg hebben zich ook weer een aantal leerlingen 
afgemeld: 
Aron van der Meer hoorn 
Tim Lenaerts  altsaxofoon 
Rubin Smal  trompet 
Mila Stevens  altsaxofoon 
Jochem Van Weert klarinet 
 



 



 



Percussiegroep op concours 

Zondag 19 november is het zo ver: onze drumband onder 
leiding van Ad Triepels neemt deel aan het bondsconcours in 
Sint Odiliënberg (Sporthal de Roerparel).  
Onder de regie van het LBT (Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen) worden deze concoursen georganiseerd 
met als doel de kwaliteit te meten en zo bij te dragen aan een 
mogelijke verdere ontwikkeling van het al hoge niveau in 
Limburg. Een soort van periodiek examen dus. Een spannende 
dag voor alle leden die hier heel lang voor hebben geoefend.  

Om 14.40u zijn we aan de beurt en het werk dat wordt 
uitgevoerd is “Piet Hein” van Henk Martens.  
Deze compositie vertelt over een van de spannende zeereizen 
die deze zeevaarder heeft ondernomen.  
Men hoort in het begin de debatten die voor- en 
tegenstanders voeren. De onzekerheid en angst die deze reis 
met zich meebrengt is groot, en vele mensen zijn dan ook niet 
vóór deze ontdekkingsreis. Uiteindelijk wordt toch besloten 
deze reis te ondernemen. Vervolgens hoort men de drukte op 
de kade, het schip wordt bevoorraad zodat de lange reis kan 
beginnen. Het schip vertrekt en de bemanning wordt door 
een grote menigte uitgezwaaid. Onderweg moet de 
bemanning menig gevaar doorstaan, van slecht weer tot zelfs 
een gevecht met een Spaanse vloot. De Spanjaarden worden 
overwonnen en na een lange reis vol ontdekkingen kan de 
terugreis beginnen. Na een reis van drie jaar loopt het schip 
weer veilig de haven binnen. 

U komt onze percussiegroep toch  
zeker een hart onder de riem steken  
met uw aanwezigheid? 



                                                  



 



Jubilarissen 2017 
Harmonie Wilhelmina Wolder kent dit jaar de volgende 
jubilarissen binnen haar vereniging 
 
 

Harrie van den Boorn – 50 jaar bondslid  
en 40 jaar lid van Harmonie Wilhelmina 
 
Waar moet je bij Harrie beginnen als 
het over een Blouwe muzikant hebt.. 
Wellicht op het moment dat hij van de 
Harmonie van Heer overkwam naar de 
Blouwe van Wolder. Hij had dus al een 
decennium bij een andere vereniging 
meegespeeld en begon hier aan een 
indrukwekkende carrière. Harrie 
speelde pauken, trompet en 
momenteel euphonium. Hij speelde in 
de Blauen Jager en in BluEmotion. Hij is medeoprichter van ‘t 
Blouw Kallepingske en was lid van de instrumentencommissie, 
maar heeft dat stopgezet omdat hij samen met zijn neef 
‘Trebouchet musical instruments’ heeft opgericht. Harrie is 
één van de drijvende krachten van de concertcommissie en 
voorzitter van de supportersvereniging waar hij initiator is van 
diverse activiteiten zoals wijnverkoop, kienmiddagen, 
fietstochten en befaamde wandeltochten. Verder heeft Harrie 
de aanzet gegeven voor het eerste jeugdkamp binnen de 
vereniging en bij het 100-jarig bestaan van de Harmonie het 
organiseren van een reünie. Verder was hij vanuit de 
supportersvereniging de stuwende kracht achter het 
Oktoberfest. Daarnaast assisteert hij zijn vrouw bij de 
werkzaamheden in het muziekarchief en aankoop van 
muziekstukken. 



Zijn vrouw Viola, kinderen Guy en Veronique zijn dan ook 
fervente Blouwe en sinds kort is hij de trotse opa van zijn 
kleindochter Liz. Bij al die werkzaamheden voor de Blouwe 
vraag je je wel eens af of hij ook nog tijd heeft voor andere 
dingen? Ja, die zijn er ook! Hij gaat graag met zijn vrouw 
wandelen naar Valkenburg om op te terugweg te kunnen 
stranden in de uitspanning de Nachtegaal waar hij een graag 
geziene gast is. Ook heeft hij sinds enkele jaren een kleine 
motorboot waar hij op zonnige dagen graag vertoeft op de 
wateren van de Maas.  
 
Harrie, van harte proficiat met je 50 jarig bondsjubileum! 
 
 
Tómmes Lamers – 40 jaar lid 
 
Op jonge leeftijd is Tom begonnen 
met klarinet privélessen bij Harrie 
Beerts. Na de Havo is hij begonnen 
op het Conservatorium in 
Maastricht. In 1988 is hij, vlak voor 
zijn eindexamen, gewisseld van 
opleiding, naar autotechniek in 
Apeldoorn.  
Na zijn eindexamen is hij gaan 
werken als technisch tekenaar.  
Later is hij jarenlang applicatiebeheerder bij Sociale Zaken 
geweest.  
 
Naast het spelen op zijn klarinet, is hij veel met muziek bezig: 
hij heeft een tweetal composities geschreven voor een 
klarinetkwartet en dat is ook nog uitgevoerd tijdens het 
Andrée Bonhomme concours, samen met Harrie Beerts, Juliën 
Daenen en Richard Lamers. Ook heeft hij een aantal 



arrangementen geschreven voor klarinetkwartetten en  
–quintetten. Hij heeft zelfs één arrangement geschreven voor 
de harmonie met daarin een prachtige klarinetsolo: The Tale 
of Victor Navorski (dit stuk staat ook op het programma van 
het  Themaconcert 2017!).  
Doordat hij zoveel bezig is met zijn muziek, vond hij het 
achteraf toch jammer dat hij zijn Conservatorium niet had 
afgemaakt. Dat heeft hij inmiddels rechtgezet: in 2016 is hij 
toch nog afgestudeerd bij Leon Bosch aan het Conservatorium 
in Maastricht, dit tot groot plezier van zijn ouders, die dit 
hebben mogen meemaken, en zijn kleinkinderen die ook 
hierbij aanwezig waren.  
 
Enkele jaren geleden is hij helemaal in Schotse sferen 
gekomen: hij speelt doedelzak, is lid van de Drums & Pipes 
Police Maastricht. Hij heeft een zelfgemaakde doedelzak en 
heeft zich bekwaamd in het maken van echte Highland Kilts.  
Als jullie op de Louwberg een doedelzak hoort klinken, dan is 
dat Tómmes.  
 
Tómmes heeft iets met motors: sinds zijn vijftigste is hij de 
trotse eigenaar van een Harley, een Road King Classic. Na 29 
jaar Vespa motoren werd het weer tijd voor een echte motor. 
Samen met zijn Greetchen is hij vorig jaar op de Harley naar 
Schotland geweest. Ook is hij al door het Schwarzwald gaan 
touren en naar Denemarken gereden. Het zit in de planning 
om een van de komende jaren weer naar Schotland te gaan 
en dat te combineren met ‘The Summerschool of Piping’ op ‘t 
Isle of Skye.  
Naast zijn Harley heeft hij ook nog een oldtimer: een Rover P2 
uit 1947. Een schitterende auto die dit jaar precies 70 jaar oud 
is. Bij speciale gelegenheden wordt de auto helemaal 
opgepoetst en uit de garage gereden: zowel bij de bruiloft van 



dochter Patricia en van zoon Jean-Paul is hij de chauffeur van 
het bruidspaar geweest. 
 
Tómmes, van harte proficiat met je 40 jarig jubileum! 
 
 
Richard Lamers – 25 jaar lid 
 
Richard is, net als zijn vader 
Tómmes, al vroeg begonnen met 
het volgen van klarinetlessen. In 
eerste instantie was hij 
voornamelijk actief op de 
besklarinet, maar zo 
langzamerhand is hij steeds meer 
de esklarinet gaan spelen.  
Hij is lid van Harmonie Wilhelmina 
Wolder en van de Volksgalm in 
Zichen.  
Hij helpt met grote regelmaat uit bij andere orkesten, zoals de  
Aw en Nuij vaan Hier, de Blouw van Eijsden, Concordia 
Margraten, de Kristene Gildebroeders in Valmeer en St. 
Joseph Weert. Met als hoogtepunten: Wereldkampioen WMC 
2017 op es-klarinet met Volksgalm en een 3e plaats met de 
Blouw van Eijsden. Ook kijkt hij terug op een mooie 
concertreis naar Shanghai in China met de harmonie van 
Weert, alweer bijna 3 jaar geleden.   
 
Toch heeft het tot 2016 geduurd voordat hij begon met zijn  
studie aan ’t Conservatorium in Maastricht. Hij is nu 
tweedejaars en wordt al vaker gevraagd om in te vallen bij het 
geven van klarinetlessen.  
 



Naast de muziek heeft Richard nog twee grote passies: van 
kinds af aan is hij een grote fan van Formule 1: eerst was zijn 
idool Michael Schumacher en nu is dat Max Verstappen. Hij 
stelt alles in het werk om de trainingen, de kwalificatie en 
zeker ook de races live op de tv te zien.  
Verder is hij een fervente motorrijder. Velen weten dat hij een 
speciale motor heeft: een Buell,, volledig origineel, een motor 
uit de Harley Davidson stal, klinkt als een Harley, maar ziet uit 
als een racemonster.  
 
Richard, van harte proficiat met je 25 jarig jubileum! 
 
 
Dasima Schmitz– 12 ½  jaar lid  
 
Dasima begon op 14 jarige leeftijd 
binnen onze vereniging om 
gezamenlijk muziek te kunnen 
maken nadat ze van te voren zich 
het dwarsfluit spelen al had eigen 
gemaakt. Sinds Dasima lid is heeft 
ze van de Harmonie haar grootste 
hobby gemaakt. Dasima is 
werkzaam binnen de provincie 
Limburg waar ze ook haar partner Bart heeft leren kennen. Ze 
is inmiddels moeder van Ena en Perrin en woont samen met 
Bart en kinderen in Noorbeek. Voor de geboorte van de 
kinderen was ze verknocht aan reizen en andere culturen 
ontmoeten.  
 
Dasima was een vaste deelnemer en hulp bij de 
georganiseerde jeugdkampen en af en toe schrijft ze ook nog 
artikelen voor ons verenigingsblad ’t Blouw Kallepingske. 
Daarnaast blijft ze op vrijdag ook graag eentje drinken na de 



repetitie om even met haar muzikale vrienden te kunnen 
bijkletsen.  
 
Dasima, proficiat met je 12 ½  jarig jubileum! 
  
 
Raymond Pauwels – 12 ½  jaar lid  
 
12,5 jaar geleden, toen Raymond al 
dan niet vrijwillig met zijn ouders 
mee ging naar concerten van de 
drumband en het harmonieorkest, 
fascineerden de marimba’s hem het 
meeste. Dit was het begin van zijn 
muzikale carrière als melodisch 
slagwerker bij de drumband en het 
orkest. Raymond werd op een 
gegeven moment ook lid van CV de 
Blouwe en liep alle feestjes af. Hij organiseerde de 
flessenactie voor het jeugdkamp in Wolder, waarbij het er 
vooral lollig aan toe ging. Ook gaat hij mee om het oud papier 
op te halen. 
Raymond is 23 jaar en woont samen met zijn vriendin 
Florence, de konijnen Pluk en Aagje en het katje Pip in 
Veldwezelt. Hij heeft commercieel management gestudeerd.  
Zijn allergrootste hobby is wielrennen en hij heeft hier dan 
ook zijn beroep van gemaakt. Hij is mede eigenaar van 
Vleugels fietskoeriers en zorgt er op zijn snelle fiets o.a. voor 
dat vele mensen op tijd hun medicijnen krijgen.   
 
Raymond, proficiat met je 12½  jarig jubileum! 
 

 



 



  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

Samen Winnen, samen iets goeds doen! 

De VriendenLoterij is de leukste loterij om in te winnen. Want als jij wint, winnen je vrienden ook.  

En jij bepaalt wie! Nog mooier is dat je met z’n allen vriend kunt worden van onze stichting.  

Want 50% van je inleg gaat direct naar onze Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina ! 

Winnen is leuker met de VriendenLoterij.  

Voor jou, je vrienden, voor iedereen. Ga naar vriendenloterij.nl en speel vandaag nog mee. 

Deze actie komt tot stand door de stichting supportersvereniging Harmonie Wilhelmina. 

Gebruik sponsorcode 9605 als je loten gaat kopen zodat je aangemeld bent bij de stichting. 

 

Meer dan één miljoen prijzen!  

 Als jij wint, winnen je vrienden ook!  

 Speel mee met je vrienden, familie of buren!  

 50% van je inleg gaat direct naar onze stichting!  

 Ga snel naar www.vriendenloterij.nl 

 

Winnen is nóg leuker als je het kan delen met je muziek vrienden 

Is vriend van: 

Harmonie Wilhelmina 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Business club harmonie 
Wilhelmina 
 

Graag willen we kort uitleg geven over het Business Club 
concept zoals dit binnen Harmonie Wilhelmina sinds 1,5 jaar 
in werking is.  
 
Het Business Club concept 

• Een ondernemende groep samenbrengen die 
constructief wil netwerken in een ontspannen 
omgeving. 

• Een platform bieden waar zakelijke relaties kunnen 
groeien, want ook zakelijke relaties zijn gefundeerd op 
vertrouwen en elkaar iets gunnen. Dit heeft tijd nodig 
en die tijd willen wij zo aangenaam mogelijk maken. 

• Leden helpen bij het opstarten en uitbreiden van een 
eigen onderneming door elkaar onderling aan te 
bevelen binnen ieders netwerk. 

• Nieuwe zakelijke connecties en goede aanbevelingen 
bieden de mogelijkheid eigen netwerken uit te breiden 
en zo nieuwe opdrachten/klanten te realiseren. 

 
Missie 

• Onze missie is om de leden van de Business Club op 
een aangename manier te helpen hun zakelijke doelen 
te realiseren waarbij vertrouwen en onderlinge 
aanbevelingen de steekwoorden zijn. 

 
Business Club platform 

• Tweemaal per jaar een activiteit organiseren waarbij 
de leden worden samengebracht. 



• Een activiteit wordt gecombineerd met het 
themaconcert van Harmonie Wilhelmina om optimaal 
gebruik te kunnen maken van het reeds bestaande 
informele netwerk van Harmonie Wilhelmina, maar 
ook om zakelijke relaties uit te kunnen nodigen voor 
een volledig gefaciliteerde avond. 

• De andere activiteit vindt plaats op een locatie naar 
keuze in overleg met de leden en kan gecombineerd 
worden met een bedrijfsbezoek, een gastspreker, een 
workshop etc. 

• Ieder nieuw lid zal kort een ''pitch'' houden van 60 
seconden om zijn/haar bedrijf voor te stellen. 

• Per activiteit staat één bedrijf in de picture door 
bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, het faciliteren van 
een locatie voor het diner of een presentatie over de 
onderneming. 

 
Lidmaatschap 

• Om lid te worden van de Business Club vragen wij een 
sponsorbijdrage van €195 per kalenderjaar. 

• In het lidmaatschap zit inbegrepen deelname aan de 
jaarlijkse activiteit voorafgaand aan het jaarlijkse 
thema-concert van Harmonie Wilhelmina en entree 
voor dit themaconcert voor u en uw partner. 

• In het lidmaatschap zit verder inbegrepen deelname 
aan de andere nader in te vullen jaarlijkse activiteit 
voor uzelf. 

• Als lid mag u bij elke activiteit een introducé (een 
persoon uit uw eigen netwerk) meenemen voor een 
bijdrage van slechts €50. Op het moment dat deze 
introducé ook lid wordt krijgt u tweemaal deze 
bijdrage (€100) weer terug als dank voor het 
uitbreiden van ons gezamenlijk netwerk. 

 



Indien er lezers zijn die dit concept aanspreekt of 
ondernemers weten die hier interesse in hebben verzoeken 
we u contact op te nemen met de voorzitter van onze 
vereniging Marc Hogenboom via bijgaande mailadres: 
secretariaat@harmoniewilhelmina.nl. 
 
De business club bestaat op dit moment uit de volgende 
ondernemingen: 

o Gerrie Moors (Moors Tuininterieur)  
o Marie-Louise Groeneweg van de gelijknamige 

makelaardij.  
o Maurice Borgignons van DéjàView bureau voor 3D 

visualisatie en Bouwkundig ontwerp/advies en 
grafische vormgeving. 

o Guy Corsius van Partyservice Corsius 
o Ruud Maes van het gelijknamige Aannemers- en 

interieurbouwbedrijf 
o Ron Kanon van bloemenspeciaalzaak Maravilha. 
o Stefanie Geraerds en Alexandra Janssen van de 

Rabobank Maastricht en Omstreken 
o Roel Nelissen van Nelissen Projects 

 
 
De leden zijn allemaal enthousiast en dragen onze vereniging 
een warm hart toe. We hopen nog meer ondernemers en 
bedrijven te kunnen verwelkomen en nodigen u dan ook uit 
om een van de volgende bijeenkomsten bij te wonen. 
 
 

 
 
 

mailto:secretariaat@harmoniewilhelmina.nl


 
  Coen & Rianne 

Tongerseweg 390 

6215 AD Maastricht 

043 -3472487 

www.cafedepepel.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
00-32-(0)12 457347 



                                                     



Grote Clubactie 2017 
    
Ook dit jaar doet Harmonie Wilhelmina Wolder weer mee aan 
de jaarlijkse Grote Clubactie. 
 
Elk jaar vindt in september of oktober de Grote Clubactie 
plaats. Van de opbrengst gaat een groot gedeelte naar de 
vereniging die de loten verkoopt. Voor de kopers zijn er 
fantastische prijzen te winnen. 
 
De verkoop is gestart op 16 september. Op deze dag hebben 
onze jeugdleden, deur aan deur, loten verkocht aan de 
inwoners van Wolder, met groot succes! 
 
Woont u niet in Wolder of was u niet thuis op zaterdag 16 
september en wilt u toch loten kopen? Neem dan gerust 
contact met ons op via 
groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl. 
De loten kosten € 3,00 per stuk. De actie loopt nog tot de 
trekking van de Grote Clubactie 2017 op 13 december. 
U maakt kans op mooie prijzen en steunt tegelijkertijd het 
lokale “Blouwe” verenigingsleven. 
 
Alvast hartelijk voor uw bijdrage! 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:groteclubactie@harmoniewilhelmina.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tandartsmatthijs@metsers.nl 
www.metsers.nl  

Openingstijden: 
Maandag:  08:30 -   17:00 uur 
Woensdag:  08:30 -   17:00 uur    en   19:30   -    21:00 
Donderdag:  08:30 -   17:00 uur 
Vrijdag:  08:30 -   17:00 uur 

Tongerseweg 402 
6215  AE Maastricht 
Tel: 0438 52 31 40 

mailto:tandartsmatthijs@metsers.nl
http://www.metsers.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitstapje jeugd 

 
Op zaterdagmiddag 23 september was voor de jeugd van de 
harmonie die de basisschool inmiddels al achter zich hebben 
gelaten een activiteit gepland.  
Deze activiteit begon goed met het stralend zonnetje en een 
aangename 20 graden op het mooiste plein van Maastricht, 
het Vrijthof. Om 15.00 uur werden er twee groepjes van ieder 
vijf personen gemaakt voor deze activiteit, een fotospeurtocht 
door het centrum van Maastricht. De bedoeling was om aan 
de hand van een beschreven route en foto’s, de gevelstenen 
en andere versierselen op de gebouwen te vinden.  
Iedere gevelsteen of versiersel stond voor een letter. 
Uiteindelijk vormden deze letters een zin. Omdat niet alle 
foto’s gevonden werden was het niet al te makkelijk om de zin 
compleet te maken. Halverwege de route hebben we 
dankbaar gebruik gemaakt van het zonnetje door een ijsje of 
een glaasje fris te nemen. Na deze verfrissing hebben we nog 
enkele foto’s gevonden zodat de oplossing nagenoeg 
gevonden werd. Beide groepen zijn erin geslaagd de juiste zin 
te achterhalen, maar helaas had een groep één verkeerde 
letter. Aan het eind van de route en na een geslaagde 
speurtocht zijn we weer op het Vrijthof aangekomen waar we 
naar de McDonalds zijn geweest en iedereen genoten heeft 
van wat McDonalds te bieden heeft. Nadat iedereen zijn buik 
gevuld had, sommigen wel met 20 kipnuggets, ging iedereen 
weer naar huis en keerde de rust terug in het centrum van 
Maastricht.  
 
Bedankt Manon Lenearts voor het organiseren van deze leuke 
middag! 
  



Groetjes Lars Daenen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANETENHOF 26A 
6215 TW MAASTRICHT 
TEL 043 321 02 06 
FAX 043 325 64 75 
INFO@DEDRIETAND.NL 

mailto:info@dedrietand.nl


Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, 
 
Even voorstellen, mijn naam is Johan 
Volders, ik ben 42 jaar, vrijgezel en 
woon momenteel in Eijsden.  
Ik ben geboren in Sint Geertruid, waar 
ik al 31 lid ben van schutterij Sint 
Joseph. In de schutterij ben                                               
ik tamboer en tambour-maître, 
luitenant en vaste schutter van het  
A-zestal.                                          
Ook ben ik schietmeester en zit mede 
daardoor in de schietcommissie. 
Door de voormalige uitbaters (Sandy en Wilfried) van café ’t  
Trefpunt (verenigingslokaal van de schutterij) in Sint Geertruid 
ben ik in het supergezellige café-zaal Aajd Vroenhove in 
Wolder terecht gekomen. 
In Wolder ben ik inmiddels lid van dartclub  “de Treffers” en  
na een aantal keren gevraagd te zijn door Herman Doms ben 
ik nu ook lid van de vaandelafdeling van Harmonie 
Wilhelmina.  
Ik hoop dat ik nog vele jaren mag meelopen bij Harmonie 
Wilhelmina en dat wij ons vaak mogen treffen bij feestjes en 
buitenoptredens van de BLOUW vaan Wolder. 
 
Met vele muzikale groeten van Johan Volders. 
 
 
Namens de redactie van ’t Blouw Kallepingske wensen wij 
Johan welkom in onze Blouwe familie!  
Veel muzikaal plezier gewenst! 



 



 



  



A Night at  
the Movies 
Themaconcert 4 november  
 
Voor de vijfde maal op rij heeft harmonie Wilhelmina 
weer een mooi themaconcert op de (film)rol staan.  
Dit jaar is het thema film; ‘a Night at the Movies’. 
Net als vorig jaar zal onze percussiegroep de aftrap 
geven. Zij staan aan de vooravond van het concours 

dat twee weken later plaatsvindt. Zij zullen hun 
spectaculaire werk ten gehore brengen. 
‘t Paenhuys in Riemst wordt omgetoverd tot een 

heuse filmzaal. Als in een echte bioscoopzaal zullen 
filmbeelden worden getoond. Harmonie Wilhelmina 

heeft vele verrassingen in petto voor het publiek. Zo 
zijn er meerdere gastoptredens, waaronder jong 
talent, vioolspeler Enzo Kok. Hij schopte het vorig jaar 

tot de laatste vier kandidaten bij het Duitse tv-
programma Superkids en hij stond op het podium bij 

André Rieu.  
Natuurlijk zal het orkest muziek spelen van de 
bekende filmcomponist John Williams en enkele 

‘golden oldies’ passeren de revue.  
De hele avond wordt een lust voor oor én oog! Zorg 

dat u er bij bent! 
  
Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 

€12,50 per persoon in de voorverkoop en aan de 
kassa €15. Ook is het weer mogelijk een VIP-tafel te 

reserveren. Hiervoor zijn de kosten €22,50 per 
persoon. De kaarten zijn verkrijgbaar bij 
bloemsierkunst Maravilha, Mgr Vranckenplein 8a, 043-

3440402 of viathemaconcert@harmoniewilhelmina.nl. 
 
 

mailto:themaconcert@harmoniewilhelmina.nl


 



 

 

 

 
  



 
 

 

 
Apotheek van Thoor   -     Maastricht 
Avus International Consulting -     Maastricht 
Bastiaens - Corpeleijn, E.  -     Maastricht 
Café de Pepel -     Wolder  
Dakbedekkingen J. Hameleers BV   -    Maastricht 
Darmaas BV    -     Maastricht 
Demmler-Hogenboom, mw. I             -     Mülheim a/d Ruhr 
Felix van der Putten Verf BV               -     Maastricht 
Fysiotherapie M. Smeets  -     Wolder 
Heads Hairfashion   -     Meerssen 
Henk Kluts    -     Wolder  
Hogenboom, P.     -     Maastricht 
InBEV     -     Breda 
J.P. Hogenboom BV   -     Maastricht 
J. van de Staay, architecten  -     Maastricht 
Janfré Uniformen   -     Maastricht 
Koenen en Co    -     Maastricht 
Kruiveld BV    -     Maastricht  
KWH     -     Wolder 
M.F. Bastiaens                                      -     Maastricht 
Maison Louis BV                                    -     Maastricht  
Marcel Thijssens   -     Wolder 
R2M     -     Maastricht 
Reinders Assurantiegroep  -     Maastricht 
Restaurant Mary Wong  -     Vroenhoven 
Theunissen Maastricht BV   -     Maastricht 
USA     -     Maastricht 
Verkeersschool Johan Mulkens -     Maastricht 
Vithebo B.V. Bouwservice  -     Maastricht 
en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven 
 

SPONSORS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
   

 

   

Corpus Sana, the personal approach 
 

 Wilt u een strakker lichaam? 

 Weer goed voelen over uw body? 

 Heeft u geen tijd om drie keer per week 
uren te gaan sporten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan hebben wij de oplossing: 
Twee keer per week,  
20 minuten Power Plate per sessie,  
is voldoende om je weer helemaal fit te voelen! 

 

Corpus-Sana,  
Tongerseweg 330, 6215AC Maastricht.  
Marcel +31(0)652 283 282.  
Mariëlle +31(0)625 57 20 20 
www.corpus-sana.nl   

http://www.corpus-sana.nl/


 
 
  

Fysio Smeets, Actief in Balans! 

Fysiotherapie Mariëlle Smeets 
Tongerseweg 330  

6215AC Maastricht 
Mariëlle +31(0)625 57 20 20 

www.fysiosmeets.nl 

http://www.fysiosmeets.nl/


Leden club van honderd  

I. Alken - Bastiaens J.J.H. Ernenst W.J. Peeters

E. Bastiaens - Corpeleijn C. Ernenst - van Beek C.C.J. Pepels

A.G. Bastiaens W. Feijt L. Rammers

M.P.J. Bastiaens M.W. Feijt P. Rondagh

P.A. Bastiaens J. Groeneweg J. Sijben

G. Bastiaens - Stevens M. Groeneweg M.E.J. Smeets

M. Bastiaens L.J.E. Hameleers C. Smits en R. Nabben

H. Bastiaens - Darding W.J.J. de la Haye J.A.S. Stevens

T.W.C. Beckers W.J.F. van Herpt G.P.M. Theunissen

N.W.D. Beckers F. Hertogen L. Theunisz

H.T.M. van den Boorn W.T. Hertogen P.M.J.I. Thijssens

M.A.H. Borgignons G.M.N. Hesemans P.M.J. Thijssens

T.J.F.M. Bovens L.H.M. Hesemans P.J. Thijssens

H.M. Brandt W.S.M. Hesemans J. Thimister

J. Bronswaar M.C.P. Hogenboom R.P.M.J. Thimister

M. Caubergh J.A.H. Hogenboom C.C. van Thor

A. Caubergh - Vandenboorn N.G.J. Hogenboom M. Vandenboorn-Jongen

C.L.J.M. Close T.G.A. Hogenboom H.H.A. van Veggel

M.A.G. Corsius P. Hogenboom J.J.A. Vliegen

J. van Dam J.P. Hogenboom J.L. van Vlodrop

H.W.P. Darding I.P.J. Huisman - Eijssen J.J.M. Vrancken

J.W.P. Darding A.H. de Jong H. Van Weert - van Neer

H. Doms J.P.M. van de Kamer R.P.L. Van Weert

J.J.H.M. Duijsinx D.B.M.H. Kluts M.N.G. Van Weert

L.R. van Duurling V.A.G. Kluts R.G.M. Van Weert

V.H.M. Eggen W.G.A. Moors H. Weltens

M.G.H. Eggen-Nelissen M.P. Nicolaes - Hertogen L.A.A. Willems

G.M. Eijssen P.J.H. Nijsten G.G.A. Willemsen

J. Eijssen L.J.J. Paulissen P.J.M. Wittelings

M.W.M.W. Ernenst H.J.M. Paulissen L. van der Zee



 



 



Agenda 
 
Zie voor een actueel overzicht: www.harmoniewilhelmina.nl  
Hieronder volgen de activiteiten tot zover bekend. 
 
Concerten en uitvoeringen 

 4 november 2017: Themaconcert ‘A night at the 
Movies’ 19:30 uur (‘t Paenhuys Riemst)  

 19 november 2017: Percussiegroep Bondsconcours 
14:40 uur (St. Odiliënberg) 

 17 december 2017: Kerstconcert 15:00 uur  
(Kerk in Wolder) 

 20 januari 2018: Vastelaovendskonzèr 19:11 uur 
(Harmoniezaal Wilhelmina) 

Op straat en activiteiten 

 29 oktober 2017: Opluisteren Allerzielenviering  
15:00 uur (Kerk in Wolder) 

 25 november 2017: St. Caeciliafeest  
18:30 uur (Harmoniezaal Wilhelmina) 

 25 december 2017: Opluisteren H-Mis 9:30 uur  
(Kerk in Wolder) 

 5 januari 2018: Nieuwjaarsborrel 21:00 (Harmoniezaal 
Wilhelmina) 

 12 februari 2018: Inhalen Prins 14:00 uur 
 2 maart 2018: Algemene Ledenvergadering 20:00 

(Harmoniezaal Wilhelmina) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  



 

 
 
 
 

 

 
 

Oktober  
Theo Bovens  1 
Neville Senten  2 
Yentl Prop   3 
Michel Knaapen  4 
Mathieu Bollen  5 
Evelyne Janssen-van Dam 5 
Maurice Borgignons 6 
Pierre Bastiaens  11 
Giel Eijssen   11 
Bram Hogenboom  12 
Chris Smael   14 
Wim Hesemans  16 
Arnaut Corsius  19 
Daniek Hesemans  20 
Leo Quadbach  22 
Wendy Bastiaens  24 
 

November 
Dyon Vanderbroeck 2

 Rik Lenaerts  3 
Tim Lenaerts  3 
Marco Senten  4 
Marco Ernenst 7 
Danique Dubislav 8 
Jeroen Duijsinx 9 
Math Paulissen 17 
Nico Beckers  19 
Lenie van Dam 25 
Wessel Thimister 28 

 
 
 
 

 

 
December 

 John Duijsinx  4 
 Mauro Lexis  5 
 Iris Bannier  7 
 Math van Weert  9 

Remco Corsius 9 
Harrie Beerts  13 
Esther Smael  18 
Jan Haasnoot  28 



  



 

       


